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PLANINITIATIV  

 

Oppstart av planarbeid detaljreguleringsplan for gnr. 163 bnr. 80, Haukelandsveien 1 i 

Bergen kommune           

 

 

På vegne av tiltakshaver Haukelandsveien 1 ANS v/ Knut og Simen Sætersdal sender vi inn 

planinitiativ som grunnlag for oppstartsmøte for detaljreguleringsplan.  

 

Vedlagt planinitiativ er utarbeidet i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven (01.01.2018), og gir en nærmere beskrivelse av  

bakgrunn for og formålet med planarbeidet. Innledende stedsanalyse er utarbeidet i henhold til  

Bergen kommune sin Veileder for innledende stedsanalyse, nov 2018.  
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 Hovedinnholdet i planinitiativet 

 

1.1 Bakgrunn for planinitiativ / historikk 

 

1.2 Foreslåtte formål  

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse og forretning innenfor 

byfortettingssone 2. Tomten har en svært sentral lokalisering, nært kollektivtransport, fremtidig 

bybanestopp, skole, barnehage, dagligvare, tjenesteyting og større grøntområder.  

 

Kompakt byutvikling er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 (KPS 2030). 

Begrunnelsen for en fortettingsstrategi er å redusere areal- og transportbehovet og samtidig 

utnytte eksisterende infrastruktur mer effektivt. Kompakte byutviklingsarealer er vist som 7 

områder i kommunens strategiske byutviklingskart. Forslagsstiller anser prosjektet som en del av 

den fortettingsstrategi som kommunen har initiert.  

 

 

1.3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse og vil legge til rette for 

boliger, dagligvareforretning og noe næring, med sentral beliggenhet og i gåavstand til viktige 

funksjoner. Planområdet ligger med umiddelbar nærhet til bybanestopp ved Haukeland sykehus 

og har utsikt over Bergen med utsyn mot sør, vest og nord.   

 

Vi viser til vedlagt volumstudie som viser tenkt forslag til utbygging og punkt for renovasjon.  

 

1.4 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Nytt bygg er planlagt med ca. 5000 m2 BRA (inkl. boligareal, forretning, parkering og boder) og 

planlagt i 8 etasjer. Byggehøyden vil være litt lavere enn boligblokken som står der i dag. På 

grunn av stor høydeforskjell på selve tomten vil antall etasjer være 5 fra Haukelandsveien.  

• U.etg: parkering 

• 1. etasje: næring 

• 2. etasje: næring 

• 3. etasje: næring, uteparkering  

• 4. etasje: næring 

• 5.- 8. etasje: bolig 
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1.5 Tilpasning til landskap og omgivelser 

Nytt tiltak vil tilpasse seg den omkringliggende bebyggelse med siktsoner og variert 

byggehøyde. Planområdet består i dag av enebolig, boligblokk, dagligvarebutikk med 

tilhørende parkering og blomsterbutikk.  

 

 
Figur 1. Planområdet, dagens situasjon, www.1881.no 

 
Figur 2. Planområdet med omkringliggende bebyggelse.  
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1.6 Idéskisse- historikk 

1. Forslag til oppstartsmøte: 

Forslaget, som ble sendt inn til oppstartsmøte, viser blokkbebyggelse med parkeringsetasje i de 

to første etasjene, næringsareal i 3. og deler av 4. etasje og boliger fra 4.- 8. etasje. Innkjøring for 

boligene er i parkeringskjeller fra Møllendalsveien, mens dagligvarebutikken har innkjøring og 

parkering fra Haukelandsveien. Det er planlagt 15 parkeringsplasser for Rema 1000 og 

blomsterbutikken. Utearealet for boligene er mot Møllendalsbakken og kan nås fra bakkeplan. 

Kravet til minimum 50% uteareal på bakkeplan er oppfylt med 620 m2 (31 boenheter x 20 m2). 

Resterende uteareal er løst ved private terrasser og takterrasser.   

 

Forslaget er utarbeidet i samarbeid med støykonsulent.  

   
Figur 3. Bebyggelsen sett fra Møllendalsbakken.  

 
Figur 4. Bebyggelsen sett fra Haukelandsveien.  

 

Lekeareal med 
tilgang til 

bakkeareal 

Butikkareal i 3. etasje. 
Fra Haukelandsveien vil 

butikken være i 
1.etasje. 
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Figur 5. Bebyggelsesforslaget sett ovenfra. 

2. Revidert forslag etter tilbakemelding i oppstartsmøte og til møte med 

Byarkitekten:  

I sine uttaler til oppstartsmøte mente både Byarkitekten og Byantikvaren at prosjektet måtte 

nedskaleres.  

 

Plan- og bygningsetaten hadde følgende tilbakemelding etter oppstartsmøtet:  

Oppstart kan anbefales, og følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med 

saken: 

- Prosjektet må vesentlig nedskaleres. 

- Det skal utarbeides et alternativ for å bevare blokken. 

- Sikre brede arealer til myke trafikanter. 

 

På bakgrunn av tilbakemelding fra Byarkitekt hadde vi et arbeidsmøte med Byarkitekt og 

Byplanavdelingen 10.05.2022. I møtet ble det vist to forslag  

1) med eksisterende boligblokk og  

2) uten eksisterende boligblokk.  

 

 
Figur 6. Alternativ 1- med eksisterende boligblokk. 

Ulriksdal 1 

Møllendals
bakken 

Haukelands
veien 

Innkjøring butikk og 
renovasjonsområde 



 
 
  
 

8 
 

 
Figur 7. Alternativ 1- forslaget vist fra ulike synsvinkler.  

 
Figur 8. Alternativ 2- uten eksisterende boligblokk. 

 
Figur 9. Alternativ 2- sett fra ulike synsvinkler.  
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3. Forslag til varsel om oppstart 

Til varsel om oppstart er det laget to forslag til utbygging som det vil jobbes videre med i 

planarbeidet.  

 

Alternativ 1- Ny bebyggelse 

Dette alternativet forutsetter riving av eksisterende boligblokk. Det vil gi gode, solrike uteareal 

og ivareta den flotte utsikten for hele den nye bebyggelsen. Volummessig tilpasser forslaget seg 

omkringliggende, større bygningsvolumer i nærområdet (ref. Ulriksdal, Fløenbakken borettslag, 

Haukeland sykehus). Gangvei i vest ivaretas.  

 
Figur 10. Alternativ 1 ved varsel om oppstart som forutsetter riving av eksisterende blokk. 

  



 
 
  
 

10 
 

 

Alternativ 2- Med eksisterende boligblokk 

Dette alternativet inkluderer videre bruk av eksisterende boligblokk. Dette forslaget vil ut ifra 

erfaringstall gi et noe lavere klimagassutslipp enn ved riving. Forslaget er litt mer utfordrende 

med hensyn til kvalitet for nye boliger og uteareal. Renovering av boligblokken vil medføre 

hovedombygging, noe som vil føre til endring av fasadens uttrykk.  

 
 

1.7 Målsetting om klimagassreduserende tiltak, i henhold til Veileder for 

klimagassberegning (vedlegg til kommuneplanens arealdel). 

Det vises til vedlegget innledende klimagassbergegning med referansebygg. I tillegg er det også 

en del andre forhold som må inngå i vurderingen ettersom prosessen utvikler seg, iht. 

veilederen for klimagassberegninger i KPA:  

 

1. Eiendommens egnethet med tanke på å unngå nedbygging av karbonlager (myr skog 

mv.), reduksjon av biologisk mangfold og stor tomtebearbeiding 

2. Mulighet for egenproduksjon av energi  

3. Planområdets beliggenhet i forhold til kollektivtransport og sentrumsfunksjoner  

4. Mulighet for rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer 

5. Funksjonalitet som gir merverdi, som gode etasjehøyder  

6. Tilrettelegging for mobilitetsløsninger og parkering for bil og sykkel  

 

Dette er forhold som detaljeres og vurderes i det videre arbeidet.  

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
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 Planområdet – dagens situasjon 

Foreslått planavgrensning er vist i kartet under. Plangrensen følger for det meste 

eiendomsgrensen, men er utvidet mot vegarealet for å sikre nok areal til avkjøring og siktlinjer. I 

tillegg er naboeiendom gnr/bnr 163/78 tatt med. Denne eiendommen var ikke en del av 

planområdet ved oppstartsmøtet. Det er ønskelig i samarbeid med hjemmelshaver for 

eiendommen å se på muligheter, eventuelt rive eksisterende bolig eller se andre muligheter for 

bygningsmassen i reguleringsarbeidet. I oppstartsmøte har tiltakshaver ikke fått mulighet til å ta 

dette opp. Etter ønske fra kommunen er planområdet utvidet for å vurdere de trafikale 

forholdene. Planområdet er ca. 8 daa.  

 

 
Figur 11 Forslag til planavgrensning ved innsendelse til oppstartsmøte. ABO  

 
Figur 12. Plangrense ved varsel om oppstart.  
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2.1 Beskrivelse av området:  

Planområdet ligger like ved rundkjøringen på Haukelandsveien, nord for Møllendalsbakken og 

sør for Fløenbakken, 200 meter nord for Haukeland sykehus og ikke langt fra Haraldsplass 

sykehus.  

 

Eiendommen er 2761 m2 og består av tre bygg; enebolig, boligblokk og næringsbygg (butikk). 

Eneboligen er registrert tatt i bruk i 1964, men er ifølge huseier eldre. Huset ble kjøpt av eiers 

farfar i 1928, og har blitt bygget på to ganger, på 1950 og 60-tallet.  

 

Næringsbygget er registrert tatt i bruk i 1964 og er på 699 m2. Butikken har to tilbygg fra 2006 

og 2011 (14 + 222m2).  

 

Boligblokken er på 7 etasjer med 13 leiligheter og en BRA på 1950 m2. 3. etasje i blokken 

disponeres av Rema 1000. Boligblokken er registrert tatt i bruk i 1964. 

 

Resten av eiendommen består av grøntareal og parkeringsplass.  

 

Haukelandsveien 1 grenser til vei, bolig -og næringsområde og kirkegård. Bebyggelsen rundt er 

en kombinasjon av eneboliger, næringsbygg og nyere oppførte lavblokker. 

 
Figur 13 Skråfoto av planområdet og nærområdet rundt, sett mot nord. www.1881.no 
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Figur 14 Skråfoto av planområdet og nærområdet rundt, sett mot øst. www.1881.no 

Tomten ligger på to ulike nivåer fra kote + 34 på den nederste delen (mot sørvest) og kote + 41 

på den nordøstlige delen. 

 

2.2 Veg og trafikk, forbindelser 

Hovedtilkomsten til REMA 1000 butikken er fra kommunal veg Fløenbakken, like vest for 

rundkjøringen ved Haukelandsveien. ÅDT er 11500 sør for rundkjøringen og 8000 ÅDT nord for 

rundkjøringen). Hovedtilkomsten til boligene er fra Møllendalsbakken (ÅDT 4500). Både Rema 

1000 og blomsterbutikken har varelevering og bosshenting inn fra Møllendalsbakken.  
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Figur 15. Oversikt over tilkomstveier. 1881/kart 

 
Figur 16. Varelevering og avfallshenting fra Møllendalsbakken vist med blå pil. 

 
 

Kollektivholdeplass for buss er i Møllendalsbakken og langs Haukelandsveien.  
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Figur 17. Oversikt over bussholdeplasser og bybanestopp (kommer) i nærheten. 

 
2.3 Vann, avløp og overvann 

Eksisterende bygg er tilknyttet offentlig vann og privat spillvannsledning som går videre til 

offentlig avløpsledning i Møllendalsbakken.  

 

 
Figur 18. Oversikt vann og avløpsledninger i området. Bergenskart 

Eiendommen ligger innenfor små nedbørsfelt og store avrenningslinjer (den røde streken i figur 

under). Avrenningslinjer viser vannets vei på overflaten ved ekstreme avrenningshendelser der 

det normale avrenningssystemet (rør, bekkeløp, mm.) ikke har tilstrekkelig kapasitet. Det er elver 

og større bekker som renner under bakken i rør/kulvert 
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Figur 19. Nedbørsfelt og avrenningslinjer. Bergenskart 

 

 
Figur 20 Utsnitt med tekst ang. blågrønne forbindelser i området. Bergenskart 

2.4 Kulturminner/miljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller SEFRAK bygg på eiendommen. Området grenser til 

hensynssone for bevaring kulturmiljø, H570_7 (Fløen), historisk sentrum.  
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Figur 21 Lilla området viser hensynssone kulturmiljø. Utsnitt KPA 

2.5 Naturmangfold/landskap/grønnstruktur 

Planområdet og omkringliggende areal er sjekket i artskart og Naturbase. Det er ingen 

registrerte arter eller viktige naturtyper i eller i nærheten av planområdet. Vegetasjonen på 

tomten består av noen busker og løvtrær mot Møllendalsveien, samt en ask på østsiden av 

planområdet. Resten av arealet er dekket av asfalt.  

 

 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

I KPA 2018 er området vist som nåværende sentrumsformål og som del av en større 

byfortettingssone, sone 2. I § 26. 3 sone 2 i kommuneplanens bestemmelser datert 19.09.2019 

står det følgende som er relevant for dette planarbeidet:  

 

• Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag av 

tjenesteyting, handel og kultur. Næringsvirksomheter som kan medføre støy, 

forurensning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke. 

• Det skal utarbeides innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan, jfr. § 8.3. 

• Området skal ha ferdselsårer utformet som gater og finmasket byroms- og gangnett 

med maks 70 meter mellom gangårer. Parkering skal skje i fellesanlegg. 

• Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger. Boliger skal ha 

inngang fra gaten. 

• Minimum 10 % av boenhetene skal ha minst 80 m2 bruksareal og direkte tilgang til 

uteareal på bakken.  
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Figur 22.Utsnitt som viser arealformål og hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Planområdet vist med gul ring. 

Byggehøyde (26.3.8): 

a) Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det 

skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov for variasjon i 

byggehøyder skal vektlegges.  
«Retningslinje til 26.3.8: Byggehøyde skal vurderes i forhold til byromsbredde. Gjennomsnittlig 
byggehøyde bør ikke overstige 90 % av byromsbredden og maksimal byggehøyde bør være 
innenfor 110 % av byromsbredden» 

 

b) Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse. 

• Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. 

• Handel kan tillates gjennom reguleringsplan, innenfor rammer gitt i § 21. 

 

Uteoppholdsareal: 

I KPA 2018 stilles det krav om at det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr 

boenhet. Maks 50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig 

tilgjengelig areal. Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal.  

Planinitiativet legger til grunn at disse kravene skal overholdes. I retningslinjene er det vist til at  

«i spesielt krevende situasjoner (f.eks. knyttet til støy og luftkvalitet) kan innendørs fellesarealer 

være et aktuelt supplement til utearealet. 

 

Ifølge retningslinjene til KPA 2018 vil forhager og lignende mindre arealer i byfortettingssoner 

kunne inngå i utearealkrav ved at de gir gode overgangssoner mellom offentlige og private 

utearealer.  

 

Parkeringskravet i KPA 2018 for området er minimum 0,6 - maksimum 1,2 plasser for bil per 100 

m2 BRA bolig, samt 2,5 sykler.  
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Det legges opp til en løsning med lav parkeringsdekning med elbillading og høy sykkelandel i 

felles parkeringsanlegg under bygget. Det vurderes også å etablere en bildelering. I forbindelse 

med dagligvarebutikken vil det etableres utvendige parkeringsplasser.  

 

Eiendommen ligger innenfor H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme Flesland-Sentrum. 

Bestemmelse til hensynssone fjernvarme (§34.1): 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt for nybygg, 

hovedombygging og feltutbygging med samlet areal på over 500 m2 BRA. Tilknytningsplikten 

gjelder også for areal under 500 m2 BRA dersom arealet er en del av et fremtidig større prosjekt. 

 

Planområdet ligger innenfor gul og rød støysone og gul sone luftkvalitet.  

 

  
Figur 23. Støysone gul og rød                             Figur 24. Planområdet ligger innenfor gul sone luftkvalitet. 

 

3.1 Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel:  

3.2 Blågrønne strukturer: 

Møllendal gravplass er en grønnkorridor som grenser til planområdet i sør/sørvest. Området er 

et viktig friluftsområde på 95,8 daa.  

 

Gul støysone 

Rød støysone 
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Figur 25 Utsnitt av blågrønnstruktur i kommuneplanens arealdel 2018. Bergenskart 

3.3 Kommunedelplaner 

Området ligger innenfor kommunedelplan for Fjellsiden sør, planid: 15590000og er satt av til 

annet byggeområde.  

 

 
Figur 26Utsnitt av kommunedelplan for Fjellsiden sør. 
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3.4 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

Eiendommen er regulert til bybane under grunnen i Bergenhus/Årstad. Bybanen fra sentrum til 

Fyllingsdalen, delstrekning 1, Nonneseter- Kronstad, planid: 64040000.| 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur.27. Utsnitt av reguleringsplan for bybane under grunnen (Kilde: Bergenskart) 

Det meste av planområdet er uregulert på grunnen, men noe er berørt av reguleringsplan for 

Bergenhus, gnr.163, bnr.27 mfl., Møllendalsbakken 6, 7, 9 mfl. 

 

 
Figur 28. Utsnitt av reguleringsplan for Bergenhus, gnr.163, bnr.27 mfl., Møllendalsbakken 6, 7, 9 mfl. 
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Tilgrensende planer:  

I nord grenser planområdet mot Bergenhus. Gnr. 163 Bnr. 75 og del av bnr. 75 og del av bnr. 71 

Fjellsiden sør, Fløenbakken 56, planid: 16145000, 2002. 

 

   
Figur 29. Utsnitt mot plan i nord.               Figur 30. Hele plankartet i nord.  

I øst grenser planområdet mot reguleringsplan for Bergenhus. Gnr/bnr 163/39 mfl. Haraldsplass, 

Ulriksdal parkeringshus, planid: 17570001, 2007. 

 

    
Figur 31. Utsnitt mot plan i øst.  Figur 32. Hele plankartet i øst. 

  



 
 
  
 

23 
 

I sør-vest grenser planområdet mot BERGENHUS. Gnr. 163 bnr. 27 mfl., Møllendalsbakken 6, 7, 9 

mfl. Planid: 6021100000, 2012. 

  

  
Figur 33. Utsnitt mot plan i sørvest.                 Figur 34. Hele plankartet i sørvest. 

3.5 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet (se også stedsanalyse) 

Det er to planer under arbeid i nærområdet. Tiltaket utfordrer ikke reguleringsplaner under 

arbeid.  

 

3.6 Eventuelt andre aktuelle overordnede retningslinjer og føringer 

Ikke kjent. 

 

 Stedsanalyse 

Stedsanalyse ligger vedlagt planinitiativet og er utarbeidet iht. veileder for innledende 

stedsanalyse: 

- Oversikt 

- Landskap og historie 

- Kommunikasjon og målpunkt 

- Bebyggelse  

- Bo og bymiljøutfordringer 

- Anbefaling 

 

 Virkninger av planinitiativet 

I dette kapittelet er det gjort rede for om og hvordan planen vil få virkninger i og utenfor 

planområdet 

 

5.1 Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Eiendommen ligger sentralt til med kort vei til busstopp, bybane (kommer), barnehage, skole, 

dagligvare, sykehus og Bergen sentrum.  

 

Terrenget innenfor området ligger på to ulike nivåer med 7 m høydeforskjell. Møllendalsbakken 

stiger svakt opp mot Haukelandsveien. Nytt bygg er planlagt på nedre nivå og vil være tilpasset 
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strøkskarakteren i området med volumer og høyder tilsvarende omkringliggende bebyggelse. 

Det vil ikke være behov for større tomteopparbeiding. 

 

5.2 Fjernvirkning 

Nye tiltak får ikke vesentlig fjernvirkning da ny bebyggelse bygges på det laveste nivået for 

bebyggelse i området, på nivå med Møllendalsbakken og at det er høyere bygg der i dag med 7 

etasjer.  

 

5.3 Trafikk og støy 

Prosjektet innebærer noe endring i plassering av avkjørsler og parkering innenfor området, men 

vil ikke føre til endringer i forhold til trafikk eller mobilitet i området.  

 

5.4 Blågrønne strukturer og naturmangfold 

Eksisterende grøntdrag som ligger nært planlagte tiltak vil være uendret. Det er ikke registrert 

fredete eller truede arter innenfor området. 

 

5.5 Friluftsliv 

Det er viktig grønnstruktur og friluftsområde i området.  

 

Del av området (vist med rødt i kart under) er kartlagt som grønnkorridor og er registrert som 

svært viktig friluftsområde. For området er det beskrevet: Gravplass som inkluderer en del trær. 

Funksjon er stort sett som grønnkorridor. 

 

 
Figur 35 Utsnitt som viser registrert friluftsområde grøntområde ved Haukelandsveien 1. Naturbasen 

5.6 Kulturverdier 

Det er ikke registrert Sefrak bygg eller andre kulturminner på eiendommen. 

 

5.7 Barn og unges interesser  

Området er i ikke i bruk av barn og unge i dag.  
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 Medvirkning 

Det vil varsles oppstart i tråd med kommunens liste over offentlige og private høringsparter, 

samt naboliste. Aktuelle høringsparter er:  

 

• Statsforvalteren i Vestland 

• Vestland Fylkeskommune 

• Bymiljøetaten 

• Byantikvaren 

• Byarkitekten 

• Andre offentlige etater  

• Kommunale avdelinger  

• Naboer, andre berørte parter  

 

Prosessen vil følge plan- og bygningsloven, og det vil avholdes møter etter behov med berørte 

fagmyndigheter, grunneiere og andre underveis i planarbeidet. 

 

 Samfunnssikkerhet og risiko  

Planarbeidet skal ivareta samfunnssikkerheten, og det vil bli utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse som del av planmaterialet/ planarbeider. Ut fra registreringer så langt er disse 

tema sett på som særlig relevant for videre vurdering:  

 

- Støy: Planlagt nybygg vil bli berørt av gul/rød støysone langs Møllendalsbakken og 

Haukelandsveien. 

 

-Luftforurensning: Planlagt nybygg ligger innenfor hensynssone H390_2, Faresone 

luftforurensning – luftkvalitet gul sone.  

 

- Flom: Området er ikke registrert til å ligge innenfor faresone flom i kommuneplanens arealdel, 

men Møllendalselven der den renner i dagen er registrert med faresone flom i KPA. I naturbasen 

og kartgrunnlag fra NVE ligger området og hele elven innenfor aktsomhetsområde flom. Dette 

er en overordnet oversikt som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. I det videre 

planarbeidet må flom og overvann utredes videre.   

 

-Området ligger innenfor marin grense, og er registrert som område med mulighet for 

forekomst av marin leire, se utsnitt under. I kartlagsliste er også området registrert med 

fyllmasse. Dette er løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet, vesentlig i 

urbane strøk og det er trolig ikke marin leire i området pr. i dag. Det er bygg på og i området 

rundt eiendommen, og det er ikke kjennskap til at det er problem med leire i området. Dette må 

endelig avklares i det videre arbeidet. 
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Figur 36 Utsnitt som viser marin grense øst for planområdet. Naturbasen  
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Figur 37 Området er registrert med fyllmasse i løsmassekart.  

Området er allerede i bruk som bolig og forretning og det er ikke registrert særlige farer knyttet 

til området utover dette.  

 

 Konsekvensutredning  

Under følger en vurdering av om og hvordan planen er omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger. Planinitiativet er vurdert jf. Forskrift om konsekvensutredninger etter 

følgende regler: 

 

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding  

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven  

§ 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene  

fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette 

er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og  

der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen  

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering § 6 

Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding etter § 6, jf. vedlegg 1, siden det ikke kommer inn under vedlegg 1.  
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§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn  

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 

men ikke ha planprogram eller melding:  

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 

samsvar med denne  

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven  

 

Vurdering § 8 

Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som er listet opp i vedlegg II. Det er derfor ikke 

gjort en nærmere vurdering av om planarbeidet kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn etter de kriterier som er listet opp i § 10. Det konkluderes etter dette med at 

planarbeidet ikke omfattes av forskriften.  

 

 

 Innledende klimagassberegning 

Klimagassberegning kreves ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved 

valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA § 18.4. 

Innledende klimagassberegninger er vedlagt planinitiativet, som et grunnlag og som skal 

bearbeides fram mot komplett innsendelse til 1. gangs behandling.  

 

For dette tiltaket er det utarbeidet en innledende klimagassberegning med referansebygg siden 

det gjelder nybygg som til sammen utgjør mer enn 1000 m2 BRA. 

 

 


